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 اگر حتّى انسان، عمر فرصت آن، با مقايسه در و است طوالنى بسيار انسانى كمال بلند هاىقلّه به نيل و خودسازى راه 

 نتيجه، در. ندارد وجود كردن تلف و دادن هدر براى اضافى فرصت بنابراين است؛ كوتاه و اندك بسيار باشد، درازى عمر

 تكامل و تعالى راه در گام و كرد آغاز را تهذيب و خودسازى كار درنگبى بايد و داد دست از نبايد نيز را اىلحظه حتّى

 .گذارد

 ندارد وجود تضمينى و اطمينان چنين دانيممى همه امّا. بود دراز عمرى داشتن پيش در از اطمينان صورت در گفتيم آنچه

 كجا از و رسدمى پايان به عمرشان ميانسالى، يا و جوانى نوجوانى، در كهنسالى، به رسيدن از قبل كه هايىانسان بساچه و

 بساچه نتيجه، در. نشود پيچيده درهم ما دنيوى زندگى طومار پيرى، به رسيدن از پيش و نباشيم گروه اين از ما معلوم

 فوريّت بنابراين. پنداريممى كه باشد چيزى آن از تركوتاه بسيار تكامل و تعالى راه پيمودن و خودسازى براى ما فرصت

 .است زياد بسيار خودسازى كردن آغاز

 
 چمن اين در رفيقان است غنيمت فرصت

 

 ايهم رفتهه  باد بر همه گل برگ چو فردا 

 

 كه جوان شخصيّت بگرايد، پيرى به جوانى سنّ و بگذرد فرد عمر از هرچه كه داشت توجّه بايد فوق، داليل بر عالوه 

 كه بزرگسالى شخصيّت به آيد؛درمى دلخواه شكل به مجاهدتى، و نيرو اندك با و است پذيرانعطاف و نرم مومى همچون

 و بسيار نيرويى صرف نيازمند آن، در دگرگونى ترينكوچك و شودمى بدل است تغييرناپذيرى و سخت سنگ همچون

 باال با و است توانايى و نيرو از سرشار شخص، وجود جوانى، سنّ در كه است حالى در اين و بود خواهد دشوار تالشى

 دو به زمان جريان نتيجه، در. دهدمى ناتوانى و ضعف به را خود جاى و گذاردمى افول به رو توانايى و نيرو اين سن، رفتن

 كار پيرى، و بزرگسالى در و بيشتر آن انجام نيروى و ترآسان كار جوانى، در زيرا رود؛مى پيش شخص زيان به لحاظ

 .است كمتر آن انجام نيروى و دشوارتر

 
 نبهدا  ايهن   فهردا،  كهه  گويىمى كه وهت 
 شههودمههى تههرجههوان بههد درخههت آن

 برخاسهههههتن و قهههههوّت در خهههههاربن
 تههر و سههبز دم هههر و روز هههر خههاربن
 پيرتهههر تهههو شهههودمهههى تهههرجهههوان او

 

 

 زمهان  آيهد مهى  كهه  روزى ههر  بهه  كه 

 شههودمههى مضههطر و پيههر كَننههده ويههن

 كاسههههتن در و پيههههرى در خههههاركن
 تهههرخشهههك و زار روز ههههر خهههاركن

 مبهههر خهههود روزگهههار و بههها  زود
 

 از را فرصت كردن، فردا و امروز با و كرد آغاز ترسريع هرچه بايد را خودسازى كار كه شد مسلّم گفتيم، آنچه به توجّه با

 هافرصت : السَّحابِ مَرَّ تَمُرُّ اَلفُرَصُ:  فرمايندمى بارهدراين اكرم پيامبر. نكرد دشوار خود بر را كار و نداد دست
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